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PINOCCHIO’S MIRRORS

CORINA ȘUTEU
Minister of Culture

The Venice Biennale is and will be a privileged space for 
creative thinking, in its most elaborate forms. 

Building an architectural project for the Biennale 
is not only a milestone for the capacity to formulate 
an innovative, out of the ordinary concept, but also a 
responsibility for placing creative identity as national 
identity in a global perspective. 

This is the message that artists engaged in projects 
constantly generate and put into practice. 

In 2016, a series of mechanically operated wooden 
puppets mime the construction and deconstruction of 
our behaviors, of the movements and anatomical me-
chanics of the Human-Puppet. They become symbolical 
for a lively, but inert universe, driven by repetitive move-
ments and artificially animated. We are caught in the si-
lent story of these movements and repetitions, caught in 
a universe in which mechanics dominate the organic, in 
which gesture does not reflect anything but the eternal 
return and the impossibility of transfiguration. 

It is, perhaps, the most political artistic statement a 
project could have in the context of the Biennale. A place 
where pavilions align by the geopolitical order of an era 
about to end.
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OGLINZILE LUI  PINOCCHIO

CORINA ȘUTEU
Ministrul Culturii

Bienala de la Veneția este și va rămâne un spațiu privile-
giat al gândirii creative, în formele ei cele mai elaborate. 

Construcția unui proiect architectural pentru Bienală 
constituie nu numai o piatră de încercare a capacității 
de a propune un concept inovator, ieșit din comun, ci și 
obligația punerii într-o perspectivă globală a stării de 
identitate creativă ca identitate națională. 

Acesta este mesajul pe care, de fiecare dată, artiștii 
angrenați în proiecte îl generează și îl pun în practică.

În 2016, un șir de păpuși de lemn, acționate cu 
resorturi, mimează construcția și deconstrucția compor-
tamentelor noastre, a mișcărilor și a mecanicii anatomice 
a omului-marionetă. Ele devin simbolice pentru un uni-
vers animat, dar fără viață, condus de mișcări repetitive 
și însuflețit artificial. Suntem prinși în povestea mută a 
acestor mișcări și repetiții, suntem prinși într-un univers 
în care mecanica domină organicul, în care gestul nu 
mai reflectă decât eterna reîntoarcere și imposibilitatea 
transfigurării.

Este, poate, declarația artistică cea mai politică pe 
care un proiect ar putea-o avea în spațiul Bienalei. Un 
loc în care pavilioanele se înșiră dupa ordinea geopoliti-
că a unei ere pe cale să se încheie. 

As a minister of a European culture, such a project 
and its global political message is a true declaration of 
universal empathy, filled with bitter humor. If Maurizio 
Cattelan’s Pinocchio drowns facedown in a hotel pool, 
the puppets in Selfie Automaton are multiples of the 
same Pinocchio, unable to metamorphose into humans. 
As always, art – this time the art of architecture – invites 
us (with humor, detachment and terrible irony) not to 
forget we are more than Pinocchio’s mirrors. 
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Ca ministru al unei culturi europene, un asemenea 
proiect și mesajul său politic global este o adevarată, 
plină de umor amar, declarație de empatie universală. 
Dacă Pinocchio, la Maurizio Cattelan, se îneacă cu fața în 
jos într-o piscină de hotel, păpușile din expoziția Selfie 
Automaton sunt multiplicări ale aceluiași Pinocchio, 
incapabile să se mai metamorfozeze în om. Ca de fiecare 
dată, arta – de această dată arta arhitecturii – ne invită 
(cu umor, detașare și teribilă ironie) să nu uităm că nu 
suntem doar alte și alte oglinzi ale lui Pinocchio.

INTRO

AT TIL A KIM
Commissioner

The title and hence the theme of this year’s Biennale – 
Reporting from the Front – defines an ongoing action 
and places the architect in focus, by entrusting one’s 
role as a messenger, therefore assuming, in addition to 
the objectivity and professionalism in addressing and 
solving local challenges, also the subjectivity of report-
ing in a global framework. Therefore, every story, every 
action and every chosen viewpoint implies the presence 
of the announcer-architect and inevitably turns our sight 
towards ourselves as active actors of these local scenes. 
The way of relating to ourselves defines our positioning 
and relationship with the global professional context 
and determines building bridges which can turn specific 
experiences into a universal know-how.

This year, the Romanian Pavilion, taking advantage 
of its specific position in the Giardini, located at the end 
of the visiting trajectory, proposes and provokes, such an 
insight, preceded by the study and assimilation of all the 
knowledge one has already covered by this point. Selfie 
Automaton questions the position of the individual in his 
structured relation to and among others, in the context 
of his own desires, in order to return, indirectly, to prob-
lems specific to the profession. The “battle” in and for 
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the built environment, reduced to a personal level, has a 
universal echo, exceeding the limits of local problemat-
ics and national specificities.

The Menagerie of Wishes, part of the same project, 
exhibited in the New Gallery of the Romanian Cultural 
Institute, is inspired by its location on one of the busiest 
streets visited by the general audience, mostly curious 
tourists in search of typical Venetian attractions. The 
exhibition comprises a series of installations with a 
consistent dose of humour, which set in motion known 
global symbols of characters with magical powers, of-
fering potential solutions to problems and fulfil wishes. 
But these cliché creatures – the goldfish and the magic 
hen, in full-size shapes and dimensions and extracted 
from  fairyland, placed in a space surrounded by mir-
rors, take us back to the palpable reality we belong to, 
where only our individual and collective actions can set 
something in motion in order to solve a problem or offer 
some support. The double role of the visitor, both as an 
observing participant and the subject of the proposed 
analysis, binds the elements of the exhibition together, 
and brings us back to the theme of the Biennale, inviting 
us to self-reflection and to focus on the importance of 
our individual contribution.

Thus, Romania’s participation at the Venice Archi-
tecture Biennale builds the frame of a possible (self)
portrait of the architectural environment, visible beyond 
the physical front of the Biennale, reflecting all the way 
to the level of local architecture.

INTRO

AT TIL A KIM
Comisar

Formularea temei și implicit titlul acestei ediții a Bienalei 
– Reporting from the Front (raportând de pe front), 
definește o acțiune în timpul prezent și amplasează 
arhitectul în centrul atenției, prin încredințarea rolului de 
mesager, asumând astfel, pe lângă obiectivitatea și pro-
fesionalismul cu care acesta abordează și rezolvă provo-
cările pe plan local, și subiectivitatea raportării în cadrul 
global. Așadar, fiecare relatare, fiecare acțiune prezen-
tată și fiecare unghi de vedere ales implică prezența 
arhitectului crainic și inevitabil întoarce privirile spre noi 
înșine, actori activi ai acestor scene locale. Modul de 
raportare la propria persoană definește poziționarea și 
relaționarea noastră față de contextul profesional global 
și determină construirea punților de legătură atât de 
necesare pentru a transforma experiențele punctuale 
într-un know-how universal.

Pavilionul României, profitând de poziția specifică 
în Giardini, amplasat la finalul traseului de vizitare, pro-
pune și provoacă, în acest an, o asemenea introspecție, 
precedat de studierea și asimilarea tuturor informațiilor 
parcurse până în acest punct. Selfie Automaton prezintă 
o problematizare a individului în raportul său structurat 
cu și între ceilalți, în contextul propriilor dorințe, pentru 
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a reveni, indirect, la probleme specifice profesiei. „Bătă-
lia” în și pentru mediul construit redusă la nivel personal 
are un ecou universal, depășind limitele problematicilor 
locale și specificităților naționale.

Menajeria Dorințelor, parte integrantă a aceluiași 
proiect, expusă în Noua Galerie a Institutului Cultural 
Român, este inspirată de poziționarea spațiului pe una 
dintre arterele pietonale cele mai frecventate de publicul 
larg, format preponderent din turiști curioși în căutare de 
atracții specific venețiene. Expoziția propune o serie de 
instalații care cu mult umor pun în mișcare simbolurile 
global cunoscute ale unor personaje cu puteri magice, 
care oferă posibile rezolvări ale problemelor și îndepli-
nirea dorințelor. Dar aceste creaturi clișeu, peștișorul de 
aur și găina fermecată, care capătă forme și dimensiuni 
reale și ies din lumea basmelor, poziționându-se într-un 
spațiu înconjurat de oglinzi, ne readuc în realitatea pal-
pabilă din care facem parte, unde doar acțiunile noastre 
indiviuale și comune pot pune ceva în mișcare pentru a 
rezolva o problemă sau a oferi ajutor. Ipostaza dublă a 
vizitatorului, atât ca observator participant, cât și subiect 
al analizei propuse, unește elementele expoziției, iar prin 
invitația la auto-reflecție și sublinierea importanței apor-
tului fiecăruia ne readuce la tema generală a Bienalei.

Participarea României la Bienala de Arhitectură de 
la Veneția construiește, astfel, cadrul unui posibil (auto)
portret al mediului arhitectural, vizibil dincolo de frontul 
fizic al Bienalei, cu putere de reflecție până la nivelul 
arhitecturii locale. 

GE AR PORTR AIT

TIBERIU BUCȘA

Selfie Automaton talks about mechanisms and the role 
of the individual in their making and functioning.

The exhibition  has been assembled from three 
directions – architecture, puppetry and art – around 
a common core: automata. Uncanny and entertaining 
objects, automata are used as a pretext and a way of 
communicating, between the authors and the public of 
the Biennale.

The mechanisms are animating the puppets: carica-
tures of characters and fantastic animals are assembled 
in predefined scenes, parts of a show in which the visitor 
is granted a special role. Placed on stage, he becomes 
dynamo and actor in a closed and cyclical scenario, a 
possible generic portrait of social relations, broken into 
pieces.

Puppets become main characters but are deprived 
of their liberties in puppetry, where it is common for 
them to play with gravity or become aware of their own 
condition (to an extreme to free themselves by cutting 
the strings). 

Even though constructed with the necessary joints 
that would allow them the “freedom of movement”, the 
wooden puppets are unstrung and literally nailed into a 
mechanism that allows them nothing but one predefined 
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repetitive movement. And the visitor is no exception. 
Seated as part of the automaton, he is given one choice 
only: to make it work, by his own repetitive action.

Consequently, the comfortable bipolar stereotype of 
the manipulated (us) and the manipulator (them) – most 
often placing people’s actions at one end of the string, 
as humble and direct consequences of an unexplained 
exterior force responsible for them – is replaced by a 
system of closed choices. The visitor becomes an object 
without options a giant ballerina in a micro banquet, a 
victim of a commission, or a beggar of wishes.

Handles and pedals make the various shows possible, 
when provided with human power. An apparent system 
of gearwheels transmit the motion to cyclical scenes: a 
bicycle is moving a circle dance, a cooking pot generates 
a “grand buffet”, a crank awakens a commission or a 
never ending fight, a turning handle moves a goldfish, or 
a flying bird – prisoner outside its cage.

Selfie Automaton reflects on the characters and 
actions blocked in automatisms,  and opens the topic of 
predefined patterns:  do they really exist, are we part of 
them, their victims or their generators?

PORTRET DE ROATĂ DINȚATĂ

TIBERIU BUCȘA

Selfie Automaton vorbește despre mecanisme și rolul in-
dividual în alcătuirea și funcționarea acestora. Alcătuirea 
vine din trei direcții – a arhitecturii, a lumii spectacolului 
și a artei – și funcționează în jurul unui nucleu comun, 
automatele mecanice. Obiecte bizare și comice, acestea 
sunt pretext și modalitate de comunicare, între autori și 
publicul bienalei.

Automatele animă caricaturi umane sau animale 
fantastice și sunt asamblate în formă de scene prede-
finite, frânturi de spectacol, în care un loc special este 
rezervat vizitatorului. Plasat pe scenă, acesta devine 
dinam și actor într-un scenariu cu formă fixăși repetitivă, 
un posibil portret generic al relațiilor sociale, descompus 
în fragmente. 

Marionetele devin personaje principale dar sunt 
private de libertățile din lumea spectacolului, unde pot 
sfida legile gravitației sau pot deveni „conștiente” (în 
extremă tragică, își pot recunoaște firele care le leagă și 
se pot elibera). Deși alcătuite cu articulații care le permit 
„libertatea de mișcare”, în acest caz, acestea sunt private 
de corzi și literalmente fixate în cuie, într-un mecanism 
care le permite o singură mișcare, și aceea predefinită. 
Iar vizitatorul nu face excepție. Poziționat ca parte a 
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mecanismului, are o singură opțiune: să-i asigure funcți-
onarea prin propria sa acțiune, repetitivă. 

Astfel, stereotipul confortabil al manipulatului și 
manipulatorului – care ne plasează acțiunile la capătul 
unei corzi, drept consecințe, este înlocuit cu un sistem 
de opțiuni blocate. Vizitatorul devine obiect fără opțiuni, 
balerină uriașă la o masă de banchet, victimă a unei 
comisii oarecare, sau cerșetor de dorințe.

Scenele devin posibile prin mânere și pedale, ac-
ționate de utilizator. Un sistem aparent de roți dințate 
transmite mișcarea mecanismelor: o bicicletă pune în 
mișcare o horă, un ceaun generează un „festin”, o mani-
velă trezește o comisie, alta învârte un pește de aur, sau 
o pasăre în zbor – prizonieră în afara cuștii sale. 

Proiectul Selfie Automaton propune o reflecție asu-
pra caracterelor și acțiunilor blocate în automatisme, dar 
și o temă deschisă, cea a tiparelor predefinite: există ele 
cu adevărat, facem parte din ele, suntem victimele lor, 
sau cei care le generează?

MECH-ANIMA*:  MACHINES L AUGHING AT THE 
HUMAN R ACE (Notes on the comic relation between 
puppets and humans)

STATHIS MARKOPOULOS

Millions of things that surround us, objects, generally 
perceived as inanimate, become, under certain circum-
stances, “alive” and we treat them as such, developing a 
relation with them. 

To define “alive”, biology provides us with some 
criteria, among them the ability to give birth. 

In puppet theatre,  the essential characteristic 
of “life” is the freedom of choice and the deliberate 
action starting from this freedom. In order to animate a 
puppet, the puppeteer must make it seem autonomous, 
self-feeling, self-deciding and self-acting: all move-
ments must seem to emanate from the puppet’s own 
being. The energy needed for these movements as well 
as the application of forces that produce the final action 
must seem to be inherent to its body and not supplied 
externally by the God-Puppeteer.

It is very interesting, though, that in everyday life we 
recognize things as “living” not based on a biological 
definition of life, but on the theatrical one. 

Animism, the belief that all things have a soul and 
can potentially act, is deeply rooted in human cul-
ture and is sometimes still unconsciously guiding our 
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perception and reactions. Puppet theatre takes advan-
tage of this. It’s all a matter of signs transmitted to an 
audience.

And not only. Animation techniques are used in 
many other applications such as religion, propaganda, 
education, advertisement, therapy, or even architecture. 
The key to puppet theatre is the spectator’s mind.

The triangle puppeteer-puppet-audience is usually 
thought of as: the puppeteer animates the puppet, 
the puppet animates the audience and the audience 
communicates with the puppeteer. The truth can be 
different: the puppeteer manipulates the audience, the 
audience animates the puppet and the puppet manipu-
lates the puppeteer.

Outside theatre, in real life, the puppeteer and the 
spectator can become the same person (a child playing 
with dolls).

Puppets are a special case: they are inanimate 
objects invented and designed to provide the signs that 
will help us make this fakery easier, more lasting and 
much stronger. They are a convention making full use of 
our animistic habits for the shake of our existential ques-
tions, needs and anxieties.

Puppets are tools: like the lever extends our arm’s 
strength and the computers extend our brain’s ca-
pacities, puppets extend our ability to mock ourselves 
and communicate theatrically with powers we can not 
control. They are probably one of the most ancient tech-

nological inventions of ours (dating back at least 25.000 
years), proving that the needs they serve are important 
in the process of self-development of mankind. 

An interesting aspect of puppets’ uncanny service 
to human self-awareness is their tragic-comical effect 
which derives from their dead and yet so alive nature. 
Simplifying Henry Bergson’s theory, Comic is produced 
every time a living creature “loses its life” and turns into 
a mechanical one. Laughter is the social criticism against 
this “fatal” mistake – carelessness.

Puppets are the materialization of this definition of 
the comic as well as the reversal of it: they are naturally 
born mechanical and are given an artificial life which 
they lose at any time and gain it back again, playing 
happily between life and death. They are comic by this 
nature but actually make fun of the humans’ comic rela-
tion to life and death.

Extending this to other inanimate objects (potential-
ly animate), one can imagine a situation where machines 
and all kinds of things can become a cultural mirror 
reflecting our own perception of life and reality.

Automata are a special kind of puppets: the eternal 
repetition of a rather short action or movement defines 
them as totally “dead” or mechanical, as variety and 
endless heterogeneity is another typical characteristic of 
life. They’ve even lost the artificial life that marionettes 
have. Their  freedom of choice has extinguished com-
pletely. We recognize in them an unsuccessful intention 
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of imitating life and this honesty makes them even more 
comical since, as puppets, they should have life. Autom-
ata are related to puppets in a similar way puppets are 
related to humans. They are puppets of puppets.

And even at this state, we tend to recognize “life” in 
them. 

Puppets and automata can be percieved as a kind of 
“selfie” picture of humanity through the ages. Photogra-
phy (then digital photography) has made it very easy 
and handy to fastly create a self-portrait, or a self-pup-
pet through which we communicate to our inner self and 
share our theatrical relation with the outer world. From 
the archaic collective ritual, with or without puppets, up 
to the selfie picture of today, we seem to have reached 
the most self-oriented moment of our evolution. 

* The Greek word μηχάνημα describes any mechanical device

MEC-ANIMA*:  MAȘINI  C ARE R ÂD DE R ASA 
UMANĂ (Note privind relația dintre marionete  
și oameni)

STATHIS MARKOPOULOS

Milioane de lucruri care ne înconjoară, obiectele, în 
general percepute ca neînsuflețite, devin, în anumite 
circumstanțe, „vii”, iar noi le tratăm ca atare, dezvoltând 
o relație cu ele.

Pentru a defini „viața”, biologia ne oferă o serie de 
criterii, printre care capacitatea de a da naștere.

În teatrul de păpuși, caracteristica esențială a „vieții” 
este libertatea de a alege și acțiunea deliberată, pornind 
de la această libertate. Pentru a anima o marione-
tă, păpușarul trebuie să o facă să pară autonomă, cu 
simțuri proprii, cu capacitate de a decide și de a acționa 
independent: toate mișcările trebuie să pară  a proveni 
din propria sa ființă. Energia necesară acestor mișcări, 
precum și aplicarea forțelor care produc acțiunea finală 
trebuie să pară a fi inerente corpului ei și independente 
de orice influență exterioară, inclusiv a Dumnezeu-
lui-păpușar.

Este foarte interesant, totuși, că în viața de zi cu zi 
considerăm anumite lucruri „vii”, în ciuda definiției bio-
logice a vieții, pornind în schimb de la una teatrală.

Animismul, credința că toate lucrurile au un suflet și 
în plus capacitate de a acționa, este adânc înrădăcinată 
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în cultura umană și ghidează uneori, inconștient, per-
cepțiile și reacțiile noastre. Teatrul de păpuși profită de 
acest lucru. Este o chestiune de semne transmise unui 
public.

Și nu numai. Tehnicile de animație sunt folosite în 
multe alte aplicații, cum ar fi religia, propaganda, educa-
ția, publicitatea, terapia, sau chiar arhitectura.

Cheia în funcționarea teatrului de păpuși este min-
tea spectatorului.

Triunghiul păpușar-marionetă-public este de obicei 
văzut astfel: păpușarul animă marioneta, marioneta ani-
mă publicul și publicul comunică cu păpușarul. Adevărul 
poate fi diferit: păpușarul manipulează publicul, publicul 
animă marioneta și marioneta manipulează păpușarul.

În afara teatrului, în viața reală, păpușarul și specta-
torul pot deveni aceeași persoană (un copil care se joacă 
cu păpușile).

Marionetele sunt un caz special: ele sunt obiecte 
neînsuflețite, inventate și concepute pentru a oferi 
acele semne care  fac acest artificiu mai facil, de durată 
și foarte puternic. Sunt o convenție care exploatează la 
maxim obiceiurile noastre animiste, pentru a ne zgudui 
întrebările existențiale, nevoile și anxietățile.

Marionetele sunt instrumente – la fel cum pârghia 
crește puterea brațului și computerele extind capacită-
țile creierului, marionetele dezvoltă capacitatea noastră 
de autoironie și de a comunica teatral cu puteri incon-
trolabile. Ele sunt, probabil, una dintre cele mai vechi 

invenții tehnologice (datând de cel puțin 25.000 de ani), 
dovadă că nevoile pe care le deservesc au un rol în pro-
cesul de auto-dezvoltare a omenirii.

Un aspect interesant al serviciului straniu pe care 
marionetele îl aduc conștiinței de sine este efectul lor 
tragicomic, care derivă din natura lor moartă, totuși atât 
de vie. Simplificând teoria lui Henry Bergson, comicul 
este produs de fiecare dată când o ființă vie „își pierde 
existența proprie” și se transformă  într-una mecanică. 
Râsul este o formă de critică socială împotriva acestei 
„fatale” greșeli – neglijența.

Marionetele sunt materializarea acestei definiții 
a comicului, precum și reversul acesteia: ele sunt din 
concepție mecanice și primesc o viață artificială pe care 
o pot pierde sau recâștiga în orice moment, jucându-se 
lejer între viață și moarte. Sunt comice prin natura lor, 
dar de fapt, fac haz de relația comică a oamenilor cu 
viața și moartea.

Prin extrapolare către alte obiecte neînsuflețite (po-
tențial animate), se poate imagina un scenariu în care 
mașinile și alte lucruri au potențialul de a deveni oglinda 
culturală a propriilor noastre percepții despre viață și 
realitate.

Automatele sunt un tip special de marionete: repe-
tarea eternă a unei acțiuni sau mișcări relativ scurte le 
definește ca fiind complet „moarte” sau mecanice, prin 
prisma unui alt criteriu de definire a vieții: diversitatea și 
continua eterogenitate. Își pierd, în acest sens, chiar și 
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GROUP PIC TURE WITH MECHANISM 

DANA VAIS

It is impossible, within an arm’s length, to take a group 
selfie that is representative enough for architects in 
Romania – in case we would want to hang one in an 
exhibition relevant for national representation. Taking a 
selfie needs a little bit of self-love. We do narcissistically 
love ourselves, that’s not the issue, but individually or 
in small groups, by no means for something we might 
share all together. Moreover, we want to look special, 
while selfies have this curious effect of making us look 
more or less the same. So – paradoxically – random cli-
chés might be more relevant for our architectural milieu 
than any staging of collective self-promotion.

In the attached photos (shot without warning), an ar-
chitecture student works on an installation designed and 
built together with a team of colleagues, in the frame of 

viața artificială pe care altfel ar putea-o avea. Libertatea 
lor de alegere este complet anulată. Ceea ce recunoaș-
tem în ele este o intenție nereușită de a imita viața, iar 
această onestitate le face chiar mai comice. Automatele 
sunt legate de marionete într-un mod similar în care 
marionetele sunt legate de oameni. Ele sunt marionete 
de marionete. Chiar și în această extremă, însă, avem 
tendința să recunoaștem în ele „viața”.

Marionetele și automatele pot fi percepute ca un  
autoportret al omenirii de-a lungul veacurilor. Fotografia 
(apoi fotografia digitală) a facilitat crearea autoportre-
tului, auto-marionetei, poate, prin care comunicăm cu 
sinele nostru și împărtășim relația noastră teatrală cu 
lumea înconjurătoare. 

De la ritualul colectiv arhaic, cu sau fără păpuși, 
până la selfie-ul de astăzi, pare că am ajuns la  cel mai 
egocentric moment din evoluția noastră 

* Cuvântul grecesc μηχάνημα descrie orice dispozitiv mecanic
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To start with, there are the architects engaged in 
the very visible projects of public administrations or in 
collaboration with the powerful investors (and there 
is no point in distinguishing between the two, as the 
political and financial powers are natural allies). These 
are architects who sincerely believe that this is the way 
they can access major resources, which they could use 
to make a real difference. Indeed, access to resources 
means power. However, in Romania, power is often blind 
to the distinction between using and using up. Power 
not only uses the resources of urban space, leaving them 
there for the future, possibly amplified, but it uses them 
up, consuming them for circumstantial political and 
financial benefits. For instance, using green spaces for 
various architecture projects or for improving car traffic 
(in fact their definitive exhaustion, once and for all), as in 
the case above, is endorsed by the architects in power.

Then, there are other architects who are critical 
towards power, but only because this does not involve 
them enough in its projects. They endorse their own 
position of power: the expert’s authority. From their 
point of view, architects’ well-being is automatically the 
well-being of the city; the distinction between doing 
good and doing well is softly erased. For instance, in a 
case such as the one above, these architects believe that 
only a professional study can decide what is best for the 
people – trees or car traffic – because people are not 
able to decide for themselves. The architectural expert 

a wider project of public space activation in a Romanian 
city.1 This site by the river would later be the stage of a 
battle between authorities and civic activists (don’t  
imagine billy clubs and smoke – it was a tense, but 
benign street dialogue). Activists were opposing au-
thorities, who wanted a street enlargement to facilitate 
car traffic – and therefore sacrifice the riverside trees. 
Looking at various subsequent selfies, one may believe 
the activists won the battle. In reality, these images 
still reflect the present state of things: the battlefront 
remains open and the struggle for who decides what 
actually happens with the public space in our cities is 
carried out with the most basic means.

Urban activism is the most obviously expanded 
“front” in recent years’ Romania. A decade ago, such 
direct confrontations, well-articulated and effective, 
were far from being something usual and natural, as 
they are now. The way architects act in the urban space 
has also changed during the last decade. But the truth 
is that the front line doesn’t place architects on one 
side (the good) and the rest on the other (the evil). The 
front line lies in between the recalcitrant idealists and 
the system, between the people with a diffuse sense of 
the good and those on the side of the power – broadly 
speaking, because in fact there are several parallel front 
lines, more or less visible or obscure. And architects can 
be found in all camps.
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enrolled in various battles for, against or at the margins 
of power, there is a large range of architects purely and 
simply opposed to any regimentation, who discretely 
work behind the front, in the most diverse and normal 
ways – that is, abiding to all the norms of a professio-
nal system that produces architecture. Many architects 
are either indifferent to the ephemeral agitations not 
directly concerning them, or maybe simply sympathetic 
with the right causes. For many, especially for those who 
lived under communism, the very notion of “activism” 
has suspicious connotations. And finally, let’s not forget 
those who engage – as the typical “impartial” Romanian 
– in opposed camps at the same time.

It is difficult to catch such a diverging landscape in 
one complete selfie. Therefore, let us present anoth-
er kind of comprehensive image, an utterly objective, 
abstract and structured one, equitable and hierarchical 
at the same time: the statistical image. Being made by 
o thers, it may gain in credibility. We are referring to a 
study made by the Architects’ Council of Europe a cou-
ple of years ago,2 which places us in a larger context, al-
lowing therefore an escape from the narcissistic illusions 
and a realistic assessment of our place among others. 

The first observation is that, in many respects, Roma-
nian architects don’t stand out in the European context; 
statistically, they are integrated. True, they are relatively 
few, much under the European average – not in absolute 
figures though, in proportion to the total population of 

discourse, corporatist and technocratic, dwells in the 
halo of power, in spite of overtly contesting it. It makes 
communication opaque, stressing the vertical distance 
between “us” (below) and “them” (above).

However, there are also more and more architects 
in Romania who would like to carry out the struggle in a 
(seemingly) common language. It is already a cliché that 
powerful actions can also come from those deprived of 
power, when they have a higher purpose – such as the 
public good. But if this is a cliché, it does not mean that 
it lost all meaning and became unimportant – among 
other reasons, because it reveals a distinction between 
power and elite worth highlighting. There is a deeply 
rooted preconception that a position of power automati-
cally makes one superior. This is the current image in the 
selfies of those in power. In reality, the higher purpose 
of public good is what defines the “elite” (maybe also 
the fact that it usually doesn’t legitimate itself as such). 
Architects in the activist camp understand that architec-
ture remains a high-level profession only as long as peo-
ple recognize it as such, and because it did them good.

A doubt could emerge at this point. Does urban 
activism – benign but minor – deserve the central po-
sition in a selfie representing our architectural milieu? 
Is it relevant for the general state of struggle fought 
by the majority of architects in Romania? Maybe other 
priorities and hierarchies should have been more objec-
tively made. Let’s not forget that, besides the architects 
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tectural milieu strongly involved in civic activism: many 
young architects, a democracy that is still young and lots 
of social problems.

Looking closer to the statistical figures, another spe-
cific reality stands out: a bottleneck in the age pyramid. 
The 40-55 generation is relatively thin, reflecting the 
low number of architects produced by the Romanian 
school in the last communist decade and the first years 
after 1989. Our professional milieu comprises two major 
age cohorts: architects under 40 and above 55. There is 
therefore a pretty large distance between generations. 
Moreover, the remarkable unity in the professional 
training of the older generation (with the 6-year diploma 
obtained on the same standards and only from the Ion 
Mincu architecture school in Bucharest) is now super-
seded by many centrifugal directions – architects under 
40 have graduated from other Romanian schools too, 
with many having at least partially studied abroad.

The large number of Romanian architecture school 
graduates and the heterogeneity of their training have 
determined a real turning point in the last years. What 
has recently occurred was that this new generation 
reached the critical mass in the Romanian architectural 
milieu. The ways of understanding architectural practice 
have multiplied beyond the existing system’s encom-
passing capacity, metamorphosing the already fluid 
identities.

the country. They match however the exact European av-
erage in terms of work supply for a full-time professional 
activity; in Romania, architects are neither more nor less 
unemployed than the usual European architect. They are 
also integrated in terms of education: the proportion of 
the architects in Romania who have at least in part stu-
died abroad is slightly above the European average. The 
women/men ratio is not far from balanced, even a little 
better than in the rest of Europe.

Architects in Romania excel in youth: the proportion 
of those under 40 is much higher than the European 
average. However, there are areas where they are worse 
off: the rate of public commissions for example, or the 
recycling of architecture (the ratio between old building 
renovations and new buildings is one of the smallest in 
Europe). And finally the situation of incomes is rather 
bad: Romanian architects are almost the worst paid in 
Europe. But all is relative and they do well as architects 
within the context of the Romanian society: they still 
report higher levels of satisfaction than the average for 
having chosen this profession.

Statistically, we can already compose a cliché that 
is certainly representative. If the architectural milieu in 
Romania has something special, it’s for being young and 
poor. It is, for that matter, similar to the Romanian socie-
ty, which also is young and poor (young as a democratic 
system, not in terms of biological age of its citizens). We 
therefore have all the required conditions for an archi-
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But if the new generations began to impose them-
selves simply by numbers, it does not mean they also 
do so in terms of power – that is, through their access 
to resources. They have arrived at a banquet table 
where most of the good seats are already taken. The 
system they recently penetrated is too narrow and too 
conventionally staged. By the nature of things, these 
generations will be inclined, or even vitally compelled, to 
explore in most divergent directions, pushing the system 
to its edges.

Finally, the “mechanism” comes here in sight. It is 
not sophisticated, but outright elementary. Like evolu-
tion and natural selection, it is unstoppable. That does 
not mean it is predictable. It has no script or any kind of 
predetermined instructions, and no direction guaran-
teed. What does this mechanism consist of? It is the fact 
that once reached, the critical mass triggers the machi-
nic effect of a force field, defined by the desires and 
illusions of the new generations, who can thus penetrate 
the system with the force of a natural phenomenon.

However, from here on, the mechanism cannot 
produce anything by itself. For beyond the effects of im-
mediate change, a generalized battle front cannot ever 
build something. It is not the mass effect that can do the 
fine-tuning adjustments of the system. It is only by pre-
cise actions, preferably true rather than successful, that 
the system would be able to evolve and adapt according 
to the desires of the new generations.

This is why the image we started with still remains 
relevant. Here, at the margins and at small scale, it is 
most obvious what keeps the mechanism of change 
going – no matter how objective and unstoppable. The 
sources of energy which make it work, now as ever, are 
only the individual passions.

1. The group YAA – Young Artists Assembly (https://www.facebook.com/
yaassembly); the Someș Delivery project (http://somesdelivery.ro), Cluj,
June 2015.

2. http://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/7._Publications/Sector_
Study/2014/EN/2014_EN_FULL.pdf
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FOTOGR AFIE DE GRUP CU MEC ANISM

DANA VAIS

E imposibil de obținut, la o distanță de un braț, un 
unghi suficient pentru un selfie de grup reprezentativ al 
arhitecților din România – în caz că am ține să ne facem 
unul, ca să-l atârnăm într-o expoziție de prezentare nați-
onală. Să-ți faci selfie presupune și să te auto-iubești cât 
de cât. Noi ne iubim narcisist, asta nu-i o problemă, dar 
fiecare în parte sau ca grupuri mici, în niciun caz în ceea 
ce am putea avea reprezentativ toți împreună. În plus, 
dorim să ne arătăm speciali, iar selfie-urile au totuși, 
inexplicabil, efectul automat de a ne face să arătăm 
toți cam la fel. Așa că – paradoxal – clișeele surprinse la 
întâmplare s-ar putea să fie mai relevante pentru mediul 
nostru arhitectural decât înscenările regizate ale auto-
promovării colective.  

În imaginile alăturate (fotografiate fără avertisment), 
un student-arhitect lucrează la o instalație proiectată și 

construită împreună cu un grup de colegi, în cadrul unui 
proiect mai larg de activare a spațiului public într-un 
oraș din România.1 Acest loc pe malul râului avea să fie 
și scena unei lupte între autorități și activiști civici (nu 
vă închipuiți bastoane și fum; a fost un dialog în stradă, 
tensionat, dar benign). Autoritățile doreau lărgirea circu-
lației auto prin sacrificarea copacilor de pe mal, activiștii 
voiau să-i salveze. Deși în diverse selfie-uri ulterioare 
bătălia a apărut ca și câștigată de activiști, în realitate 
imaginile acestea pot ilustra în continuare starea actuală 
de fapt: frontul bătăliei rămâne deschis, iar lupta pentru 
cine decide ce se întâmplă cu spațiul public în orașele 
noastre se duce cu mijloacele cele mai elementare.

Activismul urban este cel mai vizibil „front” de luptă 
extins în ultimii ani în România. Cu zece ani în urmă, 
astfel de confruntări directe, bine articulate și cu obiec-
tive atinse, erau departe de a fi ceva curent și natural, 
așa cum sunt acum. Și felul în care se implică arhitecții 
în spațiul urban s-a schimbat foarte mult în ultimul 
deceniu. Dar realitatea e că linia frontului nu trece între 
arhitecți pe de o parte (partea binelui) și ceilalți (răi) pe 
de alta. Linia frontului trece între idealiștii recalcitranți 
și sistem, între oamenii binelui difuz și oamenii pute-
rii – asta în mare, căci de fapt există mai multe fronturi 
paralele, la lumină sau obscure – iar arhitecți găsim în 
toate taberele.

Sunt, mai întâi de toate, arhitecții înrolați în pro-
iectele foarte vizibile ale administrațiilor sau ale 
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investitorilor potenți (și nu merită făcute distincții între 
aceste două categorii, puterea politică și cea financia-
ră fiind aliați naturali). Aceștia sunt arhitecți care cred 
sincer că așa pot accede la resurse majore, pe care le 
pot utiliza pentru a face ceva care contează. Accesul la 
resurse îți dă într-adevăr putere. Numai că adesea, în 
România, puterea e oarbă la distincția între a utiliza și a 
consuma. Puterea nu doar utilizează resursele spațiului 
urban, lăsându-le apoi acolo și pentru viitor, eventu-
al amplificate, ci le uzează și le consumă în beneficii 
politice sau financiare de moment. De exemplu o idee 
precum utilizarea spațiilor verzi pentru diverse proiec-
te de arhitectură sau chiar pentru fluidizarea traficului 
auto (de fapt consumarea lor definitivă, o dată pentru 
totdeauna), ca în cazul pomenit mai sus, este susținută 
de arhitecții puterii.

Alți arhitecți sunt critici cu puterea, dar numai pentru 
că ea nu îi implică îndeajuns în proiectele ei. Ei susțin 
propria lor poziție de putere: autoritatea expertului. Din 
punctul lor de vedere, binele arhitecților e automat bi-
nele cetății; distincția dintre a face bine și a o duce bine 
se șterge vag. De exemplu într-un caz precum cel de 
mai sus, acești arhitecți cred că doar studiul profesionist 
poate decide ce e mai bine pentru oameni – copacii sau 
circulația auto – căci oamenii nu au puterea să decidă 
pentru ei înșiși așa ceva. Discursul arhitectural expert, 
corporatist și tehnocrat, se situează de fapt tot în haloul 
puterii politice și financiare, chiar dacă aparent i se 

opune. El opacizează comunicarea, subliniind distanța 
pe verticală dintre „noi” cei de jos și „ei” cei de sus.

Arhitecții care au prins gust pentru lupta dusă în lim-
baj (aparent) comun s-au înmulțit însă în ultimul timp 
în România. A ajuns deja un clișeu faptul că și din poziții 
fără putere se pot articula acțiuni puternice, atunci 
când scopul care le leagă e unul înalt – cel al binelui 
public. Dar dacă acesta este deja un clișeu nu înseamnă 
deloc că e și gol de sens și că nu rămâne cu adevărat 
important. Printre altele, pentru că pune în evidență o 
distincție care merită într-adevăr subliniată: aceea dintre 
putere și elită. Există o presupoziție înrădăcinată, dar 
falsă, că a ocupa o poziție de putere te face automat 
superior. Aceasta este imaginea curentă în selfie-ul 
celor ajunși la putere. În realitate, scopul înalt al binelui 
comun este cel ce definește „elita” (poate și faptul că ea 
nu obișnuiește să se legitimeze ca atare). Arhitecții din 
tabăra activismului înțeleg că arhitectura este și rămâne 
o profesiune înaltă numai în măsura în care se bucură de 
această recunoaștere din partea oamenilor cărora ea a 
avut puterea de a le face bine.

În acest punct ar putea apărea însă o îndoială. 
Merită oare activismul urban, benign, dar minor, poziția 
centrală într-un selfie de reprezentare a mediului nostru 
arhitectural? Este el oare relevant pentru starea gene-
rală a luptei pe care o duce majoritatea arhitecților în 
România? Poate că ar fi trebuit făcute, mai obiectiv, alte 
focalizări și ierarhii. Să nu uităm că, în afară de arhitecții 
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înrolați în varii lupte, pentru, contra sau în marja puterii, 
există și un spectru larg de arhitecți pur și simplu nein-
corporabili, care profesează discret în spatele frontului, 
în moduri din cele mai diverse și normale – adică după 
toate normele unui sistem profesional care produce pro-
priu-zis arhitectură. Mulți arhitecți sunt fie indiferenți la 
agitațiile efemere care nu-i privesc direct, fie, eventual, 
cel mult simpatizanți de la distanță ai cauzelor drepte. 
Pentru destui, în special pentru cei din generațiile care 
au apucat comunismul, însăși noțiunea de „activism” 
are conotații suspecte. Și în fine, să nu uităm nici de cei 
care se angajează – ca românul, imparțial – în tabere 
opuse deodată.

E greu de prins într-un selfie fidel un peisaj atât de 
centrifug. Să recurgem prin urmare la un alt gen de 
imagine de ansamblu, o reprezentare cu totul obiec-
tivă, abstractă, structurată, în același timp echitabilă 
și ierarhizatoare: imaginea statistică. Este construită 
de alții, deci poate fi de încredere. Ne vom referi la un 
studiu realizat acum vreo doi ani de Consiliul Arhitecților 
din Europa.2 El ne încadrează într-un context mai larg, 
așa că vom scăpa iluziilor narcisiste și vom fi siliți să ne 
admitem realist locul nostru printre alții.

Prima observație ar fi că, din multe puncte de 
vedere, arhitecții români nu ies deloc în evidență în 
context european; sunt statistic integrați. E adevărat că 
sunt relativ puțini, mult sub media europeană – dar nu 
în cifre absolute, ci raportat la numărul populației țării. 

Sunt însă exact la media europeană în privința ofertei de 
lucru pentru o activitate profesională full time; în Româ-
nia, arhitecții nu șomează nici mai mult nici mai puțin ca 
arhitectul european mediu. Sunt integrați și ca educație: 
procentul de arhitecți din România care au studii de spe-
cialitate măcar parțial urmate în alte țări este ușor peste 
media europeană. Raportul femei arhitecte / bărbați 
arhitecți este și el relativ echilibrat, puțin chiar mai echi-
librat decât în medie în restul Europei.

Domeniul la care arhitecții din România stau cel mai 
bine este tinerețea: procentul celor sub 40 de ani este 
mult peste media europeană. La ce stau însă relativ 
rău este procentul de comenzi publice, mult sub media 
europeană. Stau rău și la reciclarea arhitecturii: reabili-
tările au în România unul din procentele cele mai mici în 
raport cu construcțiile noi. Și în sfârșit, stau rău de tot la 
bani: arhitecții români sunt aproape cel mai prost plătiți 
din Europa. Dar cum totul e relativ, în contextul societății 
românești ei o duc totuși bine ca arhitecți: sunt un pic 
mai satisfăcuți că au ales această carieră decât sunt în 
medie arhitecții europeni.

Iată că din știința statistică putem deja compune un 
clișeu în mod cert reprezentativ: dacă mediul arhitec-
tural din România are ceva mai special este faptul că e 
tânăr și sărac. E de altfel similar societății românești, care 
e de asemenea tânără și săracă (tânără dacă ne referim 
la sistemul democratic, nu la vârsta biologică a cetățe-
nilor). Avem așadar condiții ca la carte pentru un mediu 
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arhitectural puternic implicat în activismul civic: mulți 
arhitecți tineri, o democrație încă în formare și destule 
probleme sociale.

Privind mai atent cifrele statisticii, ne apare ca evi-
dentă încă o realitate specifică: o îngustare la mijlocul 
piramidei vârstelor. Generația de 40-55 de ani e relativ 
subțire, reflectând numărul redus al arhitecților produși 
de școala românească în ultimul deceniu comunist și 
primii ani de după 1989. Mediul nostru profesional are 
două cohorte majore de vârstă clar conturate: arhitecții 
sub 40 de ani și cei peste 55. Avem așadar o distanță 
destul de mare între generații în mediul arhitectural din 
România. Mai mult, unității remarcabile din formația 
profesională a generației în vârstă (cu diploma de șase 
ani obținută după același tipar și doar la școala de arhi-
tectură Ion Mincu din București) i se opun acum multe 
direcții centrifuge: arhitecții sub 40 au fost produși și de 
alte școli, în alte orașe din țară, destui dintre ei comple-
tându-și formația și în alte țări.

Numărul mare de absolvenți din toate școlile din Ro-
mânia și eterogenitatea formării lor au produs în ultimii 
ani un adevărat moment de cotitură în mediul profesio-
nal. Ceea ce s-a întâmplat recent a fost faptul că această 
generație nouă a atins masa critică în mediul arhitectural 
românesc. Modul de a înțelege și practica arhitectura 
s-a diversificat deja dincolo de capacitatea de cuprinde-
re a sistemului existent, metamorfozând identități și așa 
destul de fluide.

Dar dacă noile generații se impun acum pur și 
simplu prin număr, nu înseamnă deloc că se impun și 
ca putere – adică prin acces la resursele sistemului. Ele 
sosesc la o masă de banchet la care locurile bune sunt 
deja, în cea mai mare parte, ocupate. Sistemul în care au 
intrat recent e prea îngust și prea convențional regizat. 
Prin forța lucrurilor, generațiile acestea eterogene vor fi 
înclinate, sau chiar vital silite, să tatoneze în direcții cât 
se poate de divergente, împingând sistemul să funcțio-
neze către margini și în situații limită.

Și aici apare în tablou – în sfârșit – „mecanismul”. 
Nu e sofisticat, ci este cât se poate de elementar. Este 
precum evoluția și selecția naturală: inevitabil. Dar asta 
nu înseamnă deloc că e și previzibil. El nu are niciun fel 
de scenariu sau programare deja scrise și nicio direc-
ție garantată. În ce constă acest mecanism? În ceea ce 
declanșează simpla atingere cantitativă a masei critice, 
și anume efectele mașinice ale unui câmp de forță – cel 
definit de dorințele și iluziile noilor generații, care pot 
pătrunde astfel în sistem cu forța unui fenomen natural.

Totuși, de aici mai departe, mecanismul nu mai 
poate produce nimic de la sine. Căci dincolo de efectele 
de schimbare imediată, un front de luptă generalizat la 
scară mare nu poate reclădi niciodată nimic. Nu efectul 
de masă e cel care poate ajusta fin sistemul. Numai re-
construit prin acțiuni punctuale, mai degrabă adevărate 
decât de succes, va putea sistemul să evolueze și să se 
adapteze dorințelor noii generații.
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De aceea imaginea cu care am început rămâne cât 
se poate de relevantă. Aici, la margine și la scară mică, 
se vede cel mai bine ce anume ține de fapt în mișcare 
mecanismul schimbării – oricât ar fi el de obiectiv și 
inevitabil: sursele de energie care îl fac să funcționeze, 
acum ca întotdeauna, sunt numai pasiunile individuale.

1. Grupul YAA – Young Artists Assembly (https://www.facebook.com/
yaassembly); proiectul Someș Delivery (http://somesdelivery.ro), Cluj,
iunie 2015.

2. http://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/7._Publications/Sector_
Study/2014/EN/2014_EN_FULL.pdf



Romanian Pavilion / Pavilionul României 
Giardini della Biennale, Sestiere Castello, Venezia

BIRD’S E YE VIE W /  VEDERE AERIANĂ

[1]

[2]

[3]

[4]

SELFIE  AUTOMATON

AUTOMATA AND INSTALL ATIONS /  INSTAL AȚI I  ȘI  MEC ANISME

[1] The Circle Dance / Dansul în cerc

[2] The Banquet / Banchetul

[3] The Commission / Comisia

[4] The Tightrope Walker / Umblătorul pe sârmă



DETAIL :  THE BANQUET /  DETALIU:  BANCHETUL

[4] A Loyal Dog /  
Un câine loial

[4]

[1] An Ever Turning Whirligig / Un titirez continuu

[2] A Double Faced Object: The People’s House and The Romanian People’s Salvation 
Cathedral / Un obiect cu două fețe: Casa Poporului și Catedrala Mântuirii Neamului

[3] The Visitor Attends the Banquet / Vizitatorul participă la banchet

[2]

[3]

[1]



CHAR ACTERS /  PERSONA JE

A Music Box Player / Un muzicant

One Who Knows Everything /  
Cel care le știe pe toate

One Who Stares / Cel care se uită în gol

One Has a Dilemma /  
Cineva are o dilemă

The Double Faced / Cei cu două fețe The Dog Feeder /  
Cel care hrănește câinele

A Reveller / Un petrecăreț

Another Listener / Alt ascultător

A Sleeper / Un adormit

One Who Explains All the Time /  
Cel care explică tot timpul

Strange Lovers / Un cuplu bizar Strange Lovers / Un cuplu bizar

The Double Faced / Cei cu două fețe

A Listener / Un ascultător

A Greedy Eater / Un mâncăreț lacom

A Skeptical Smoker / Un fumător sceptic

An Annoying Joker / Un glumeț pisălog

The Double Faced / Cei cu două fețe



CHAR ACTERS /  PERSONA JE

[1] The Visitor Attends the Commission / 
Vizitatorul se prezintă comisiei

One Makes a Point Banging His Fist / 
Unul argumentează cu pumnul în masă

One Tired of so Many Discussions /  
Unul obosit de atâtea discuții

An Undecided Thinker /  
Un gânditor nehotărât

The Dead Fish – Subject of the Debate / 
Peștele mort – subiectul dezbaterii

One Always Says Yes /  
Unul spune mereu da 

One Applauds Any Initiative /  
Unul aplaudă orice initiațivă

One Points at You /  
Unul te arată cu degetul

One Always Says No /  
Unul spune mereu nu

DETAIL :  THE COMMISSION /  DETALIU:  COMISIA

[1]



[1] The visitor makes the dance go round /  
Vizitatorul pune dansul în mișcare

[2] The Dancers / Dansatorii

[1]

[2]

DETAIL :  THE CIRCLE DANCE /  DETALIU:  DANSUL ÎN CERC



[1]

[2]

DETAIL :  THE NOMAD THE ATRE /  DETALIU:  TE ATRUL NOMAD

[1] The eternal debate / Veșnica dezbatere
[2] Bird flying around its cage / Pasăre care zboară în jurul coliviei

DETAIL :  THE NOMAD THE ATRE /  DETALIU:  TE ATRUL NOMAD



New Gallery of the Romanian Institute for Culture and Humanistic Research
Campo Santa Fosca, Palazzo Correr, Cannaregio 2214, Venezia

BIRD’S E YE VIE W /  VEDERE AERIANĂ

MENA JERIA DORINȚELOR /  MENAGERIE OF WISHES

AUTOMATA AND INSTALL ATIONS /  INSTAL AȚI I  ȘI  MEC ANISME

[1] The Goldfish / Peștișorul de aur

[2] The Pecking Hens / Găini ciugulind

[3] The Golden Hen / Găina de aur

[4] The Flexibility of Human Character in the Presence of a Golden Egg /  
Flexibilitatea caracterului uman în prezența unui ou de aur

[4] [4] [4] [4]

[1]

[2]
[3]



DETAIL :  THE GOLDFISH /  DETALIU:  PEȘTIȘORUL DE AUR

DETAIL :  THE GOLDEN HEN /  DETALIU:  GĂINA DE AUR



DETAIL :  THE FLE XIBIL IT Y  OF HUMAN CHAR ACTER IN THE PRESENCE OF A GOLDEN EGG / 
DETALIU:  FLE XIBIL ITATE A C AR ACTERULUI  UMAN ÎN PREZENȚA UNUI  OU DE AUR



Venues / Locaţii:
Romanian Pavilion, Giardini della Biennale,  
Sestiere Castello, 30122 Venezia
New Gallery of the Romanian Institute for Culture  
and Humanistic Research, Campo Santa Fosca, Palazzo Correr,  
Cannaregio 2214, 30121 Venezia

Exhibition concept / Concept expoziţie:  
Tiberiu Bucșa, Gál Orsolya, Stathis Markopoulos, Adrian Aramă
Puppet design and construction / Design și construcţie 
marionete: Stathis Markopoulos, Gál Orsolya, Tiberiu Bucșa, 
Andrei Durloi, Perényi Flóra, Oana Matei
Automata design and construction / Design și construcţie 
automate:  Stathis Markopoulos, Kostis Zamaiakis
Painting / Pictură: Adrian Aramă
Visuals / Ilustraţii: Ana Botezatu
Photography / Fotografie: Dacian Groza
Texts / Texte: Corina Șuteu, Attila Kim, Tiberiu Bucșa,  
Stathis Markopoulos, Dana Vais
Stories / Povești: Ada Milea, Cristi Rusu
Website: Dan Burzo
Design: Raymond Bobar
Communication & PR / Comunicare și PR:  
Ina Drăgan, Ada Teslaru

Project management / Manageri de proiect:  
Tiberiu Bucșa, Corina Bucea
Project detailing / Detaliere tehnică:  
Tiberiu Bucșa, Perényi Flóra, Oana Matei
Carpentry / Tâmplărie: Yannis Tsioutas, Aggelos Romantzis
Fantastic animals / Animale fantastice: Alexis Papachatzis
Courtains / Cortine: Elmaloglou family

Metal works / Construcţii metalice: Anastasios Kotsiopoulos
Tapestry works / Covoare: Victoria Berbecar (Giardini), Creș Ana 
and Titieni Arefta (RCI)
Collaborators / Colaboratori: Jácint Virág, András Vernes,  
Árpád Debreczeni, Konstantis Mizaras, Konstantina Mandrali
Print: Fabrik

Comissioner / Comisar: Attila Kim
Representative of the Romanian Ministry of Foreign Affairs and 
Romanian Cultural Institute / Reprezentant al Ministerului de 
Afaceri Externe și al Institutului Cultural Român:  
Cristian Alexandru Damian

Initiated by / Iniţiator:
Plus Minus Association, Romania / Asociația Plus Minus, România

Organized by / Organizatori:
The Romanian Ministry of Culture / Ministerul Culturii
The Romanian Ministry of Foreign Affairs /  
Ministerul Afacerilor Externe
The Romanian Cultural Institute / Institutul Cultural Român
Architects Union of Romania / Uniunea Arhitecților din România

Website: www.selfieautomaton.ro,  
www.venicebiennale.ro 
Facebook: facebook.com/selfieautomaton 
Instagram: @selfieautomaton 

Press contacts / Contacte pentru presă:
Ina Drăgan, ina.dragan@selfieautomaton.ro, +393425163972 
Ada Teslaru, ada.teslaru@selfieautomaton.ro, + 40724599742




